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Particuliere zwemlessen
-

Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje verplicht. Ouders/begeleiders verlaten na het
afwaarderen van de leskaart het pand via de EHBO ruimte in de zwemzaal. Het is niet toegestaan
terug te lopen naar de hoofdingang i.v.m. de verplichte looproute.

-

Heb je vragen voor de receptioniste? Wacht hier dan mee tot alle kinderen binnen zijn en kom

later even terug. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de rij niet te lang wordt en de kinderen op
tijd in het water liggen. Mocht de rij onverhoopt toch lang zijn, stuur dan je kind alvast naar
binnen zodat hij/zij zich al kan gaan omkleden.

-

Ouders/Begeleiders wachten tijdens/na de les buiten op hun kind. Wachten in de hal of het

-

In de zwemzaal staan sinds kort tassenrekken. Bij het ondiepe gedeelte kunnen de kinderen uit

voorportaal is niet toegestaan.

bad 0 en 1 (rood en geel) hun tassen neerzetten. Op het tassenrek bij de glazen blokkenwand
kunnen de kinderen van bad 2 (lichtblauw) en de gevorderde badjes hun tas kwijt.

Verzoek aan de ouders van kinderen van 6 jaar en ouder om hun kind hierop te wijzen,
zodat zij het juiste rek gebruiken.

Het is niet toegestaan de tassen op de omkleedbankjes bij de ingang te laten staan.

Meivakantie
De les op dinsdag 27 mei (Koningsdag) vervalt (geldigheid van leskaarten wordt verlengd).
In de meivakantie gaan alle zwemlessen gewoon door, met uitzondering van Hemelvaartsdag
(donderdag 13 mei), dan zijn we gesloten.

Problemen met zwemapp
Helaas ondervinden we nog steeds problemen met het leerling volgsysteem in de zwemapp.
Het bedrijf van de Zwemapp is naarstig op zoek naar de oorzaak. Zodra we meer weten zullen we dit
communiceren middels een pushbericht in de app.

De vorderingen worden sowieso door de zwemonderwijzers bijgehouden in de tablet.

Informatie over de zwemlessen:
Vragen stellen over de vorderingen van je zoon/dochter kan via de mail:
Conny van der Schot: ccm.vanderschot@sportbedrijfrotterdam.nl

Gebruik kleine hokjes
Tijdens de zwemlessen is het niet toegestaan de kleine kleedhokjes te gebruiken. De eerste twee grote

hokken zijn voor de meisjes en de achterste twee voor de jongens. Er is een verdeling gemaakt voor de
begeleiders van kinderen onder de 6 jaar: vader/zoon, vader/dochter en moeder/zoon, moeder/dochter.

Fotograferen en filmen
Volgens de regels van het Sportbedrijf (privacy wet) mag er niet gefilmd of gefotografeerd worden tijdens
de zwemlessen. Echter begrijpen wij dat iedereen graag de belevenissen van een eerste zwemles vast wil
leggen. Ook zijn er situaties waarbij de andere ouder nooit kan kijken tijdens de zwemles, waardoor het
leuk is dit te filmen om thuis te laten zien. Wij vragen een ieder dit tot een minimum te beperken. Zorg er
ook voor dat alleen het eigen kind zichtbaar is. Mocht er per ongeluk toch een ander kind zichtbaar zijn?
Plaats deze foto/film dan niet op het internet!

Diplomazwemmen
Momenteel wordt het diplomazwemmen zoveel mogelijk gepland op de reguliere zwemdag.
We zwemmen af in kleine groepjes, zonder toeschouwers in de zwemzaal.

Zodra kinderen hier aan toe zijn krijgen zij een brief mee met de betreffende datum/tijd.

